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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Imunisasi bertujuan untuk melindungi setiap individu dan masyarakat 

terhadap berbagai serangan penyakit infeksi dengan menggunakan 

vaksin yang aman. Di Indonesia cakupan imunisasi dasar lengkap pada 

balita di tahun 2017 sudah mencapai 91,1%. Di DKI Jakarta sendiri 

cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita sudah mencapai 102,8% 

(Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2017). 

Terlihat dari data tersebut bahwa rata-rata ibu yang memiliki balita di 

Indonesia sudah mulai tersadar untuk memvaksin anak-anak nya agar 

terhindar dari berbagai serangan penyakit infeksi khusus nya penyakit 

Measles, Mumps  dan Rubella atau yang dikenal dengan campak, 

parotitis dan campak jerman. 

     Measles, Mumps  dan Rubella atau yang dikenal dengan campak, 

parotitis dan campak jerman adalah penyakit infeksius yang disebabkan 

oleh virus yang berasal dari famili Paramyxovirus (campak dan parotitis) 

sekaligus Togavirus (campak Jerman). Beberapa gejala dari campak 

seperti demam tinggi, hidung berair, mata merah, dan bintik-bintik putih 

kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, timbul pula ruam 

dimulai dari bagian wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap 

menyebar ke bagian ekstremis bawah. Biasanya penyakit ini tersebar 

melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui udara, kemudian 

menginfeksi saluran pernafasan, dan menyebar ke seluruh tubuh. 

Sebelum ditemukan vaksin campak kematian yang disebabkan oleh 

campak sebanyak 2,6 juta kematian per tahun. Pada rentang tahun 2000-

2016 program vaksinasi campak telah mencegah 20,4 juta kematian dan 

menurunkan angka kematian sebanyak 84% (550.100 menjadi 89.780 

dalam 2000-2016). Parotitis adalah penyakit menular yang menyebabkan 

pembengkakan di bagian bawah telinga (kelenjar parotis), demam, sakit 
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kepala dan nyeri otot. Pada umumnya penyakit ini menjangkit anak-anak, 

namun turut menjangkit orang dewasa dan meningkatkan risiko 

meningitis viral (15% kasus). Campak Jerman adalah penyakit yang 

disebabkan virus yang biasanya ringan di anak-anak, tetapi infeksi 

selama kehamlan awal dapat mengakibatkan kematian janin atau 

Sindrom Rubella Kongenital, yang dapat menyebabkan masalah pada 

otak, jantung, mata dan telinga (WHO,2017). 

Pada tahun 2009 di Amerika serikat terjadi wabah campak. Terdapat 

kasus dimana dua orang dokter terinfeksi campak dari pasien yang 

dirawatnya. Pada kasus pertama, seorang dokter UGD berusia 37 tahun 

mengalami gejala ringan yang diduga suspek campak. Dokter ini sudah 

mendapatkan 3 dosis vaksin, dengan 2 dosis terakhir pada tahun 2003. 

Pada saat pemeriksaan seorang anak yang diduga terjangkit penyakit 

Kawasaki dengan riwayat pulang dari India pada 8 Maret dan 

menampakan gejala ruam merah pada 9 Maret yang segera di 

pertimbangkan infeksi campak. Penegakan dilakukan dengan tes 

laboratorium dan dikonfimasi sebagai campak. Setelah penegakan 

diagnosis, pada 26 Maret dokter ini melaporkan mengalami gejala mirip 

flu, termasuk nyeri pada otot, batuk dan demam yang berlangsung selama 

4-5 hari, diikuti dengan munculnya ruam merah pada abdomen, yang 

menyebar ke leher.  

Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai vaksin MMR 

meliputi bahan baku, dosis, dan efek samping tersebut menimbulkan pro 

dan kontra dalam masyarakat. Tidak hanya itu, temuan kandungan 

alumunium hidroksida sebagai adjuvant atau substansi yang mendukung 

respon imun manusia terhadap antigen virus turut menambah daftar 

panjang keraguan terhadap vaksin MMR. Kontroversi mengenai vaksin 

MMR juga pernah dibahas dalam penelitian oleh Dr. Andrew Wakefield 

yang dimuat dalam The Lancet. Dr. Andrew Wakefield menelusuri lebih 

dalam mengenai hubungan vaksin MMR dan autisme. Akan tetapi, hal 

ini terbukti palsu dan data yang dimuat pun tidak valid dikarenakan 
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mengandung unsur manipulasi. Hal ini menjadikan banyak orang tua 

merasa enggan untuk menindaklanjuti pemberian vaksin MMR terhadap 

anak mereka. Sebagai dampaknya terjadi perubahan sikap orang tau 

terhadap vaksin MMR dan hilangnya keperayaan kepada pelayanan 

kesehatan, mengakibatkan penolakan terhadap penggunaan vaksin. 

Jumlah anak di Skotlandia yang mendapat vaksin turun hampir 95% pada 

tahun 1997 dan 87% pada 2001. (Allan N,2014) 

Para orang tua memiliki beberapa pertimbangan terhadap 

keamanan vaksin MMR. Mayoritas dari orang tua menghubungkan 

langsung dengan berbagai kontroversi mengenai MMR dan potensi efek 

yang berbahaya. Beberapa sumber mengatakan banyak alasan mengapa 

orang yang mendukung dan menolak vaksin percaya bahwa MMR 

berbahaya, meliputi bahan baku vaksin yang berhubungan dengan 

autisme dan immune stress. Berikut merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi orangtua terhadap risiko dari vaksin MMR. 

Pertama orang tua menganggap bahwa efek samping yang 

membahayakan, meskipun terbilang jarang, namun mereka menganggap 

riiko yang ditimbulkan terlalu tinggi. Kedua, berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh Brown, Long dan Ramsay membuktikan bahwa banyak 

dari orang tua menganggap campak,parotitis dan campak Jerman dapat 

disembuhkan; sehingga immunisasi tidak begitu penting. Ketiga, 

sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa orangtua memiliki keraguan 

mengenai keberhasilan jangka panjang dari vaksin MMR. Keempat, 

beberapa penelitian menghasilkan bahwa imunitas alami tubuh telah 

cukup memadai untuk menjaga tubuh dari virus MMR sehingga imunitas 

alami harus dipandang lebih baik dan didukung oleh asupan nutrisi dan 

infeksi ringan. Dan orang tua yang menolak vaksin beranggapan bahwa 

penyakit itu bermanfaat dalam membangun sistem imunitas yang lebih 

baik. Kelima, pertimbangan terkait usia anak yang diiringi dengan 

perubahan lingkungan sosial dipandang sebagai faktor mempengaruhi 

kapan pemberian vaksin yang tepat. Mereka beranggapan bahwa sistem 
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imun anak-anak belum terbentuk sempurna dan menunda pemberian 

vaksin sampai melewati titik akhir onset autisme. Keenam, orang tua 

menolak vaksin yang tergeneralisasi bagi seluruh kelompok demografis, 

dikarenakan pandangan bahwa anak mereka berisiko rendah terkena 

penyakit jika mereka sehat sehingga tidak diperlukan pemberian vaksin. 

Mereka beranggapan bahwa vaksin hanya diperlukan bagi anak-anak 

dengan faktor risiko tinggi untuk mengidap penyakit tertentu. (Alan 

N, 2014) 

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan 

penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai penyakit dan tindakan 

medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut serta hal-hal lain 

yang ditanyakan oleh pasien dan kerabat pasien. Dijelaskan secara lisan 

dan disetujui secara tertulis oleh pasien. Baik diminta ataupun tidak 

diminta oleh pasien. (Etika Kedokteran & Hukum kesehatan Ed.5, 

hal.94) 

Di Indonesia kasus Campak di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 

6,890 kasus dengan angka kejadian 2,7 per 100.000 penduduk. Jumlah 

anak yang telah divaksinasi adalah 2,595 orang dari 6,890 kasus atau 

37,72%  (Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia, 2016) 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Tingkat pengetahuan mengenai vaksin mmr sangatlah penting, 

namun masih adanya hal-hal yang belum diketahui mengenai hal tersebut 

seperti komposisi, efek yang ditimbulkan baik jangka panjang maupun 

jangka pendek dan komplikasi yang mungkin timbul menjadi hal yang 

penting untuk dipertimbangkan. Sebuah studi case report mengenai 

kasus dua orang dokter yang terkena campak walaupun sudah 

mendapatkan beberpa dosis vaksin MMR menambah daftar panjang 

pertanyaan akan efektifitas dan keamanan vaksin ini. Berbagai penelitian 

pun mengatakan bahwa tingkat proteksi dari vaksin mmr terhadap 
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penyakit mmr tidaklah sempurna. Dan informed consent untuk 

pemberian vaksin yang seharusnya dilakukan oleh dokter dalam setiap 

tindakan yang akan diberikan kepada pasien pun seperti diabaikan seperti 

yang tertuang dalam Permenkes no.585 tahun 1989 yang berisi 

persetujuan tindakan medik, pelaksanaan informed consent dalam 

pelaksanaan imunisasi tidak membutuhkan informed consent. Padahal 

hal itu sangatlah penting, sudah menjadi hak bagi pasien dan keluarga 

pasien untuk mengetahui informasi mendetail tentang vaksin ini. Dengan 

demikian, masalah penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan sikap 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mengenai vaksin 

mmr, karena kelak mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

akan menjadi seorang dokter yang diperlukan pengetahuan mengenai 

vaksin mmr ini. 

 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

1. Apa isi dan bahan baku dari vaksin MMR? 

2. Apakah efek samping dari vaksin MMR? 

3. Bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Yarsi kelak dalam memberikan Informed Consent tentang 

vaksin MMR? 

1.4.  Tujuan Penelitian  

 1.4.1.  Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Yarsi angkatan 2015 terhadap vaksin MMR. 

 1.4.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kandungan dalam vaksin MMR dan 

efek samping yang ditimbulkan 

2. Mengetahui bagaimana sikap calon dokter terhadap 

vaksin MMR 
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3. Mengetahui bagaimana etika calon dokter saat 

memberikan Informed Consent kepada pasien dalam 

pemberian vaksin 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa hal yang dapat diharapkan dari penulis skripsi ini 

adalah: 

1. Bagi penulis 

a. Menambah pemahaman megenai pengetahuan dan sikap 

mahsiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

terhadap vaksin MMR 

b. Mengertahui sikap dan etika calon dokter dalam 

memberikan Informed Consent dalam pemberian vaksin 

MMR 

c. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai 

dokter muslim di Fakultas kedokteran Universitas Yarsi. 

2. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan 

masyarakat tentang vaksin MMR dan efek samping yang 

ditimbulkan dari pemberian vaksin MMR 

3. Bagi Universitas YARSI 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi 

bahan rujukan dan masukan bagi civitas akademika 

Universitas YARSI 

b. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis 

ilmiah bagi Universitas Yarsi. 

 


